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==============================================================================  

  يحتوي الموضوع على جزأين مستقلين
  :)طة نق16(الجزء األول 

==============  
  :أجب على األسئلة التالية

  ) ن3,5 ( ؟هاصعوبات اشرحعرف المقايضة و  .1

 ) ن3,5 ( أسباب قيام التجارة الخارجية ؟اشرح .2

 ) ن3 ( ؟لمستخدمة في مكافحته االوسائلعرف التضخم و  .3

 ) ن3 ( عملية االتصال ؟)مكونات( عناصر اشرح .4

  البطالة الهيكليةوالبطالة االحتكاكية  : أنواع البطالة التالية  كال منثم اشرحعرف البطالة  .5

  ) ن3. (والبطالة الدورية
  

   ):اط نق4(الجزء الثاني 
=============== 

  .ف المؤسسة الرتباطها باألهداف المراد تحقيقها مستقبال تعتبر وظيفة اإلنتاج من أهم وظائ
 ماهي أهداف وظيفة اإلنتاج ؟ -
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  االقتصاد و املاجنمنتمادة  الختبار التصحيح النموذجي مع سلم التنقيط

     2008 حسب طبيعة االختبارات المتحان البكالوريا 

                                                                                                                 تسيري و اقتصاد                  : الشعبة 
  

 سلم التنقيط

العالمات  اإلجابة النموذجية

 اجلزئية

العالمة 

 الكلية

      ) نقطة16(الجزء األول 

  3,5  : صعوباتهاشرحتعريف المقايضة . 1
  1.5 . هي عملية مبادلة سلعة أو خدمة بسلعة أو خدمة أخرى:ايضة أ ـ تعريف المق

   : فيما يليتتمثل هناك عدة صعوبات :ب ـ صعوبات المقايضة
  0.5 .ـ عدم التوافق الثنائي لرغبات األفراد

  0.5 .ـ صعوبة تجزئة بعض األنواع من السلع

    0.5 .فةـ صعوبة معرفة نسب التبادل بين السلع و الخدمات المختل

    0.5 .ـ عدم وجود أداة صالحة الختزان القيم

  3,5   : أسباب قيام التجارة الخارجية. 2
     :اب تفرض التبادل بين الدول لمختلف السلع و الخدمات منها بهناك عدة أس

    0.75 .تفاوت الدول في موارد الثروة الطبيعيةـ 

    0.75 . بين الدولعدم التساوي في توزيع السكانـ 

    1  . و التكنولوجي بين الدولاختالف درجة التقدم التقنيـ 

    1  التخصص و تقسيم العمل الدوليـ 

  3    دوات المستخدمة في مكافحتهاألتعريف التضخم و  .3

  : يمكن أن نعرفه كما يلي:أ ـ تعريف التضخم 

عن العـرض الكلـي     هو كل زيادة في كمية النقود المتداولة يترتب عليها زيادة في الطلب الكلي              << 

  .>> يؤدي إلى زيادة المستوى العام لألسعار مماللسلع  والخدمات في فترة زمنية معينة

1    

      :دوات المستخدمة في مكافحة التضخماألب ـ 

 هي مجموع اإلجراءات و التدابير المتعلقة بتنظـيم عمليـات اإلصـدار النقـدي             :السياسة النقدية  -

رفـع نـسبة    إعـادة الخـصم و    ) سـعر ( منها رفع معدل     ،)تقديم القرض (الرقابة على االئتمان    و

  .سياسة السوق المفتوحةلمركزي و االحتياطي القانوني للبنوك لدى البنك ا

1    

و مـن  .  تعني استخدام ميزانية الدولة من أجل تحقيق األهداف االقتصادية:السياسة الماليـة   -

لية الرقابة على األجور و الرقابة على األسـعار و الرقابـة علـى              بين أدوات السياسة الما   

  .اإلنفاق العام

1    



  

 سلم التنقيط
العالمات   اإلجابة النموذجية

 اجلزئية
العالمة 
 الكلية

  3    :في تتمثل عناصر عملية االتصال  : عملية االتصال)مكونات(شرح عناصر  .4

    0.75  .معلومات بقصد إثارة سلوك محدد و هو الجهة التي تبعث و ترسل ال:أ ـ المرسل

    0.75  . و هي الوسيلة التي يراها المرسل مناسبة لنقل تعليماته :ب ـ قناة االتصال 

    0.5   و هو الطرف الذي يتلقى الرسالة أو المعلومة المرسلة :جـ ـ المستقبل 

 المرسل للمستقبل  و هي  موضوع االتصال و تعني مجموعة المعاني التي يرسلها:د ـ الرسالة

  . عبر القنوات المناسبة للتأثير في سلوكه 
0.5    

 و هي الرسالة الجوابية التي يبعثها المستقبل للمرسل أو رد فعل :هـ ـ االستجابة أو التغذية العكسية 

  .رسالة الالمستقبل على 
0.5    

  3    طالة الدورية و البالحتكاكيةا الهيكلية و البطالة  مع شرح البطالةتعريف البطالة. 5

عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل  تعني  البطالة:ـ تعريف البطالة

  .والرغبة فيه
1.5    

 تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم االقتصاد الوطني وعدم التوافق بـين فـرص    :البطالة الهيكليـة  ـ  

  .لراغبين في العمل و الباحثين عنهالعمل المتاحة و المؤهالت وخبرات األفراد ا
0.5    

تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب األعمـال الـذين   :  ـ البطالة االحتكاكية

  .تتوفر لديهم فرص عمل
0.5    

    0.5  . االقتصاديةتهي البطالة الناتجة عن الظروف و األزما ):الظرفية( البطالة الدورية ـ

     ) نقاط4( :الجزء الثاني

  :أهداف وظيفة اإلنتاج 

  :تطوير المنتجات  . 1

تتطلب موارد بشرية مؤهلة مع توفير موارد مالية كافية للقيام بالتجارب و البحوث العلمية التي تـسمح                  

بتطوير المنتجات و تحديثها و تنويعها بما يتناسب و أذواق المستهلكين مـن أجـل ضـمان اسـتمرار                   

  .المؤسسة و توسعها 
 

1    

 : تطوير طرق اإلنتاج .2

يقصد بها تطبيق أساليب تنظيمية في عملية اإلنتاج مع استخدام تجهيزات أكثر حداثة تستجيب لمواصفات 

سرعة اإلنتاج و األداء و تخفيض تكاليف اإلنتاج ، و تحقيق منتجات ذات مواصفات عالية من حيث 

 .النوعية و الجودة 

1    

 :زيادة اإلنتاج  .3

 رفع حجم اإلنتاج لتلبية الطلب المتزايد من جهة و بحثا عن أسواق جديدة تصرف تهدف المؤسسة إلى

 .فيها منتجاتها 

1    

  :رفع مستوى األداء  .4

تسعى المؤسسة إلى رفع مستوى أداء عمالها من خالل ضمان تربصات تكوينية و أيام إعالمية لتنمية 

 .  المنتجات و جودتها معارفهم و تحسين قدراتهم و مهاراتهم بما يضمن تحسين نوعية

1    

  .تقبل اإلجابات األخرى التي تؤدي نفس المعنى :  هامةمالحظة


